Tab af erhvervsevne: Offentlig førtidspension og private forsikringer

Skal vi regne med førtidspensionen?
Næppe førtidspension til dem under 40 år
Alle under 40 år vil fremover kun i ganske særlige tilfælde kunne få tilkendt førtidspension. Det er en
konsekvens af de seneste års reformer på beskæftigelsesområdet. Her er hovedsigtet, at så mange som
muligt er på arbejdsmarkedet.
Er du under 40 år og mister erhvervsevnen, vil du – i stedet for offentlig førtidspension – få tilbudt et eller
flere ressourceforløb.
Under ressourceforløbet vil den månedlige udbetaling svare til samme ydelse som tidligere – dog kun så
længe du har ret til fx sygedagpenge. Herefter vil du i 2022 være berettiget til en månedlig udbetaling på:
• 11.716 kr. for voksne
• 15.570 kr. for forsørgere
• 3.644 kr. for hjemmeboende under 25 år
Beløbene svarer til kontanthjælpsydelsen. Din egen eller din ægtefælles formue har ingen betydning for
ydelsens størrelse under et ressourceforløb.

Fakta om ressourceforløb
•
•
•
•

Varer mellem 1 og 5 år
Form, indhold og periode skal tilpasses den enkelte
Skal sikre udvikling og afklaring af arbejdsevnen
Kan indeholde tilbud om beskæftigelse, uddannelse, sundhed
eller være af social karakter

Om modregning
Løbende udbetalinger fra fx forsikring ved tab af erhvervsevne modregnes krone for krone.
Der gælder særlige regler for modregning af lønindkomster.
Du kan læse mere om reglerne på borger.dk.
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Hvor stor forsikringsdækning ønsker du?
Når du kigger på dit behov for at forsikre dig ved nedsat erhvervsevne, vil det altid være en god ide at
forholde dig til, hvor stor en del af din løn, du ønsker at dække.
Alle under 40 år skal være særlig opmærksomme på, at de næppe vil få tilkendt førtidspension, men i stedet
vil få tilbudt et eller flere ressourceforløb, hvor ydelsen og modregningen er en anden.
Mulighed 1: Hvis du regner offentlig førtidspension med, når du beregner dit behov for forsikring
• Fordel: Du får overblik over, hvordan førtidspension indgår og modregnes – som det vil ske, når du er
fyldt 40 år, og hvis du får tilkendt førtidspension.
• Ulempe: Beregningen er ikke dækkende for din økonomiske situation, hvis du er under 40 år, når du
bliver syg. Ydelsen og modregningen vil være anderledes under et ressourceforløb.
Mulighed 2: Hvis du vælger offentlig førtidspension fra, når du beregner dit behov for forsikring
• Fordel: Du får en forsikring, der – uden offentlige ydelser – dækker dit behov.
Også selv om du er under 40 år.
• Ulempe: Den valgte dækning kan vise sig at være for høj, hvis du først får brug for forsikringen på et
tidspunkt, hvor du kan blive – og bliver – tilkendt førtidspension. Derfor giver det god mening at
vurdere dit behov igen, når du bliver 40 år.

4. janauar 2022 - Side 2 af 2
Vestergade 8-16 ∙ 8600 Silkeborg ∙ Tlf. 89 89 89 89 ∙ online@jyskebank.dk ∙ www.jyskebank.dk
Jyske Bank A/S ∙ SWIFT Code JYBADKKK ∙ CVR-nr. 17616617
EX048

